
“Vi har i forarbejdet spurgt virksomhederne, 
hvad de bedst kunne tænke sig, og måtte 
konstatere, at der er forskellige behov. 
Så vi tilbyder i dag hele paletten - alle 
tre muligheder. Vores erhvervsordning er 
således tilpasset til alle typer og alle størrelser 
af virksomheder.

Poul Møller

- Virksomhederne har over for Viborg Kommunes poli-
tikere fremsat ønske om et højt serviceniveau i forhold til 
den tilbudte erhvervsordning for brugen af genbrugssta-
tioner i kommunen. Derfor har klima- og miljøudvalget 
valgt, at et godt miljø har en pris, og har i samarbejde med 
forvaltningen for Teknik og Miljø iværksat en ordning, 
der kan tilbyde en bred palette af servicemuligheder, 
som tilstræber at opfylde alle de forskellige virksomheders 
behov. Og derfor er vi i dag blandt de kommuner, der 
kan tilbyde en af de bedste erhvervsordninger i Danmark. 
Sådan udtaler Poul Møller, affaldschef i Viborg Kom-
mune, og han fortsætter:
- Erhvervsordningen blev indført for fem år siden. Først 
i form af et abonnement, så en klippekortordning og 
affald efter vægt. Vi har i forarbejdet spurgt virksom- 
hederne, hvad de bedst kunne tænke sig, og vi måtte 
konstatere, at der er forskellige behov. Så vi tilbyder i dag 
hele paletten - alle tre muligheder. Vores erhvervsord-
ning er således tilpasset til alle typer og alle størrelser 
af virksomheder. Og den er en succes. Ikke mindst på 
grund af  samarbejdet med virksomhederne, og fordi 
virksomhederne kan vælge.

Med i top
Viborg Kommune er med i top i Dansk Byggeris årlige 
benchmarking for affaldshåndtering blandt alle landets 
renovationsselskaber. Det samme er tilfældet i en under- 
søgelse blandt renovationsselskaberne foretaget af Jyllands 
Posten. 
- I undersøgelsen spiller prisen en stor rolle, men man 
kan nøgternt set ikke sammenligne ordninger ud fra pris 
alene, idet et højt serviceniveau ikke kun er et spørgs- 
mål om pris. I Viborg Kommune består vores service 
også i, at virksomhederne kan aflevere affald på alle seks 
genbrugsstationer - og ikke kun på en særskilt og ofte 
fjernt beliggende plads. Kundevenlige åbningstider, 
nem adgang - praktisk taget uden ventetid - og korrekt 
håndtering af alt affald er også en del af vores service. 
Desuden hjælper og vejleder vores servicemedarbejdere 
virksomhederne, når de kommer for at aflevere affald, 
siger Poul Møller.

Lige fra dag ét har Revas også modtaget farligt affald 
som PVC, asbest m.m. Det er dyrt affald at håndtere 
og betales derfor særskilt. Revas tilbyder vejledning og 
rådgivning om farligt affald - og desuden afhentning i 
virksomhederne.
- Som vi ser det, er god service nøglen til en succesfuld 
erhvervsordning, siger Poul Møller.

Øget åbningstid
I kommunens kommende affaldsplan lægges der op til 
yderligere tiltag for virksomhederne. Der er f.eks. planer 
om et forsøg med udvidede åbningstider på Viborg gen-

brugsstation, hvor hovedparten af erhvervsaffaldet kom-
mer fra kl. 7 om morgenen til kl. 18.

I samarbejde med erhvervslivet
Omkring 1.000 virksomheder er i dag tilmeldt erhvervs- 
ordningen.
-  Det er aftalt, at der holdes møder med parterne - 
Dansk Byggeri og Viborgegnens Erhvervsråd – en eller 
to gange årligt for at diskutere ordningen. Intet her er 
statisk. Desuden gennemfører vi hvert år en undersøgelse 
blandt kommunens virksomheder for at høre, hvordan 
de oplever serviceniveau og priser. I det hele taget ønsker 
vi at få et endnu tættere samarbejde med erhvervslivet, 
understreger Poul Møller. 

En stor udfordring
At kunne tilbyde alle tre muligheder - klippekortord-
ning, abonnement og affald efter vægt - har været en 
stor udfordring. Især teknologisk. Det hele registreres 
ved hjælp af en sensor, som kaldes RevasTag, og som 
aktiveres ved indkørsel på genbrugsstationerne. 

- Økonomisk skal ordningen hvile i sig selv. Vores priser 
afspejler således de faktuelle omkostninger. Ydelserne må 
kun koste det, det koster at udbyde dem. Det er således 
mængden af affald, typen af affald og antallet af virksom-
heder, som går med i erhvervsordningen, der bestemmer 
priserne. Jo flere der går med i ordningen, jo billigere 
bliver det. Her vejer solidaritet tungt, siger Poul Møller. 
Virksomheder i nabokommunerne kan også melde sig 
ind i erhvervsordningen, hvilket en del allerede har gjort.

Ensartede regler i hele Danmark
- Jeg kan godt forstå, at erhvervslivet ønsker ensartede 
regler for håndtering af erhvervsaffald i hele Danmark. 
Og jeg vil gerne bakke op omkring dette ønske. Men 
jeg må også betone, at det bør være en erhvervsordning 
med tilsvarende serviceniveau som det, vi har i Viborg 
Kommune, siger han.

Kan ikke gøres meget bedre
Murermester Jakob Kriegbaum, bestyrelsesmedlem i 
Dansk Byggeri Region Midt og Vest, ser det som en klar 
fordel, at virksomhederne kan tilmelde sig erhvervsord-
ningen efter behov.
- Det er meget vigtigt. Det betyder, at der er plads til alle. 
Revas har været meget samarbejdsvillig og lydhør over 
for erhvervslivet, og det er mit indtryk, at virksomheder 
får samme behandling som private. Umiddelbart mener 
jeg ikke, der kan gøres meget for at gøre ordningen 
bedre. Selvfølgelig vil det være helt optimalt, hvis åbnings- 
tiden bliver udvidet til kl. 7. Det giver specielt hånd-
værkere mulighed for at få bilen tømt om morgenen, 
før de kører på arbejde igen. 

Stor fleksibilitet
Erhvervsdirektør Henrik Hansen, Viborgegnens Erh-
vervsråd, hæfter sig især ved, at Revas i alle forhold over 
for erhvervslivet har vist stor fleksibilitet.
- Hos Revas er det muligt for den enkelte virksomhed at 
vælge den mest fordelagtige måde at komme af med sit 
affald på. Revas har formået at tilpasse sig erhvervslivet 
og tilbyde løsninger, som tager udgangspunkt i det, de 
hører fra virksomhederne - i brugernes behov. Det er 
positivt, og det er et godt eksempel til efterfølgelse i  
offentlig service i øvrigt, siger Henrik Hansen. 
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God service nøglen til 
succesfuld erhvervsordning
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“Umiddelbart mener jeg ikke, 
der kan gøres meget for at gøre 
ordningen bedre”, siger Jakob 
Kriegbaum.



INFO
Revas (Renovationsselskab for Viborg Amt Syd) 
er oprettet i 1987 og fik ved kommunesammen-
lægningen i 2006 status som selvstyrende drifts-
virksomhed under den nye Viborg Kommune. 
Revas beskæftiger 44 medarbejdere fordelt på 
administration, affaldscenter, modtagestationen 
for farligt affald og genbrugsstationer i Viborg, 
Ørum, Stoholm, Karup, Rødkærsbro og Møldrup.  
Erhvervsaffald udgør omkring 10 procent  (3.500 
tons årligt) af den samlede mængde affald, der af-
leveres på genbrugsstationerne.

“Revas har formået at tilpasse sig 
erhvervslivet og tilbyde løsninger, 
som tager udgangspunkt i det, 
de hører fra virksomhederne - i 
brugernes behov”, siger Henrik 
Hansen.
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